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Presskommuniké 2020-04-24 

 
Kommunens insatser kring Covid-19 
 

Det pågår en smittspridning av Covid-19 i Kronobergs län. I Stockholm kan man ses tecken på att kulmen 

eventuellt är nådd. Vi måste i vårt arbete, lika väl som våra invånare, komma ihåg att vi i Kronoberg inte 

är där ännu. 

Markaryds kommun, liksom övriga aktörer i Kronobergs län fortsätter att följa de nationella riktlinjerna 

gällande Covid-19 från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter och gör inte avsteg från 

dessa. Detta i enlighet med ett gemensamt inriktningsbeslut taget av krisaktörerna i länet. Markaryds 

kommun hanterar frågan om COVID 19 på högsta nivå genom vår krisledningsstab. Vi prioriterar vår 

verksamhet och våra resurser så att största möjliga skydd för äldre, sjuka och andra riskgrupper i samhället 

kan uppnås.  

I enlighet med uppgifterna ovan har vi under den gångna veckan bland annat gjort följande insatser: 

• Antalet provtagningar har utökats, vilket nu sker på såväl brukare som personal. Vi har fr o m 

denna vecka även möjlighet att provtaga medarbetare som arbetar med samhällsviktig 

verksamhet. Inga konstaterade fall genom provtagning så här långt 

• Arbetet pågår på skolorna för att ställa om till alternativt och anpassat firande gällande 

skolavslutning och student och mer information kommer framöver via Utbildnings och 

Kulturförvaltningen 

• Kommunen deltager fr o m denna vecka dagligen på mäklingsmöten där kommunerna kan 

framföra sina behov kring medicintekniks utrustning. Behovet av skyddsutrustning är i dagsläget 

tillgodosett men i händelse av en smitta på ett särskilt boende kan läget snabbt förändras. 

Vi uppmanar våra medborgare att hålla ut, håll avstånd till varandra på jobbet – i affären – eller andra 

sammanhang där ni kan exponeras av andra. Tvätta händerna och undvik sammankomster med många 

deltagare. Var rädda om er – Vi klarar detta tillsammans hälsar Markaryds kommun! 

 

För ytterligare information kontakta… 

Krisledningsfrågor 

Bengt-Ove Olsson 

Stabschef 

0433-721 26 

bengt-ove.olsson@markaryd.se  

Politiska beslut 

Bengt Germundsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

0433-720 10 

bengt.germundsson@markaryd.se  
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